
SZÍNHÁZ  

Hetedik munkaévét kezdte meg a szubolicai  

Magyar EDrámai Együttes  

A szuboticai Népszínház Magyar Drámai Együttese az idei színi 
évad megkézdésével munkálkodásának hetedik évébe lépett. El őbb mint 
önálló kisebb vidéki színház működött, jelenleg pedig mint egy jókora 
.városi Népszínház magyar ágazata teljesíti küldetését: magyar színi 
kultúránk ápolását és fejlesztését. Érdemes számokban és tényekben is 
fölmérni ezt a munkát. 

Alig néhány hónappala népfölszabadító háború hefejezése után, tar-
tományi néphatóságaink az autonóm Vajdaság els ő  ideiglenes és félévi 
költségvetésében máris megfelel ő  összeget biztosítottak a hivatásos ma-
gyar színjátszás templomának megteremtés^re és fönntartására, Szerény 
körülmények között, alig néhány színésszel, de lelkes fiatal és id ősebb 
amatőrszínjátszók támogatásával kezdte meg misszióiét a magyar tár-
sulat. Az azóta eltelt hat esztend ő  alatt, az egyenrangú népek kultúr-
verseny,ében, kemény munkával és demokratikus népállamunk támoga-
tásával ez a ma már élenjáró magyar intézmény hatalmas utat tett meg. 
A vajdasági magyar amat őrszínjátszásnak is utat mutatott. M ű -
sorpclitikájával, rendezőinek segítő  munkájával és id őnkénti rendez ő i 
tanfolyamok tartásával fejleszt őlég hatott az egyre lombosodó, de kevés 
mesterségbeli fogást ismer ő  műkedvelő  életre. Vendégszerepléseivel Pe-
dig a szuboticai Magyar Együttes egész Szövetségi Népköztársaságunk 
egyik legmozgékonyabb színházának mutatkozott. Ez a magyar társulat 
fönnállása óta székhelyén és a vidéken mintegy 1.100 el őadást tartott. 
Csupán a vidéken majdnem négyszáz el őadásainak száma. Közel négy-
százezer néz ő  tekintette meg előadásait, ebb ő l kb. 130.000 ember vidéken, 
évről-ćyvre tartott vendégjárásai során. S ha a vidéki kultúrtermek és 
kis színházak kisebb befogadóképessége nem korlátozza a néz ők számát, 
a vidéki vendégjárás eredménye, s így az összeredmény is, még sokkal 
tekintélyesebb volna, hiszen vidéken csaknem minden esetben telt ház 
mellett játszotta társulat, (Újabban már néhány helyen az új szövetkezeti 
otthonok tágas -termeiben, másutt meg a szabadtéri színpadokon játszott 
a. Magyar Együttes ;  s ezeken a helyeken er ősen növekedett is a látoga-
t оt.tság.)  

A vajdasági hivatásos színházak eddig már öt ízben megrendezett  
évenkénti ünnepi játékai alkalmával a Magyar Együttes — művészi tel-
jesftményeit tekintve — mindiga legjobbak között menetelt.. Már az els б  
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fesztiválion megmutatkozott ennek a színjátszó csoportnak nem minden-
napi fejl ődőképessége, alkotókészsége és szokatlan munkalendülete. Az 
1949-es vajdasági ünnepi játékok alkalmával pedig m űvészi teljesítmé-
nyével a többi hét vajdasági színház eredményeit fölülmúlta, s a leg-
jobb vajdasági drámai együttesnek nyilvánították. A testvéri szláv-
ryelvíá lapok is mint az egész Szerb Népköztársaság egyik legjobb vi-
d ćki társulatát emlegették. 

Mind. az öt fesztivál a társulat színészeinek kicsiszolódását s az egész 
együttes egészséges fejl ődését és egybeforradását, kiforrottságát bizo-
nyította. S a rendezés törekvésének helyességét is igazolták ezek az 
ünnepi játékok a természetes ját. km ćd elsajátítása terén, valamint a dr. 
nmturga, a művészi vezetés céltudatoss ágát, A három utolsó fesztiválon 
a társulat rendez ő i és színészei többször nyilvános és írásbeli dícséretet, 
s ő t pénzjutalmakat illetve államdíjat kaptak. 

Működéseinek évei. alatt Vajdaságban több mint kilencven helységet 
látogatott meg több ízben is a magyar színtársulat, de Vajdaságon kívül 
r e1grádban, Zágrábban, Horvátország magyarlakta helyein stb. is ját-
szott, s elvitte mindenhová az íij magyar színjátszás eredményeit. 

* 
Fönnállásának hat esztendeje alatta szuboticai Magyar Drámai Együt-

tes Balázs Béla, Háy Gyula, Zilahy Lajos, Móricz Zsigmond, Szigligeti 
Ede, Sárközi György, Török Rezs ő , Molnár Ferenc, Bakonyi Károly 
Csepreghy Ferenc, Em őd Tamás, Martos Ferenc, Bródy Sándor, Csík у  
Gergely magyar szerz ők egy vagy több színművét mutatta be. A vaj-
dasági magyar szerz ők közül eddig csak Weigand József és B оgdánfi 
Sándor szerepeltek m űsorán. 

(A jöv őben több vajdasági magyar szerz ő  művét kívánja bemutatni 
a szuboticai magyar színtársulat, hogy ezáltal er ősebb tevékenységre 
~.erkentse íróinkat.) 

Tíz szerb és horvát színm ű  is színre került éspedig Nusics Bra-
niszlávtól öt komédia (Gyanús személy, A képviselő , A miniszterné, A 
megboldogult, A gyászoló család), Popovics-Szterijától A zsugori, és méh 
néhány fiatal. horvát vígjátékíró komédiái. Ezenkívül néhány egyfölvo-
násos, szerb és horvát íróktól. 

Orosz és szovjet szerz őkt ől szintén tíz színművet mutatott be a 
Magyar Együttes. köztük Gorkij és Csehov egyes, már klasszikusnak 
vehető  művei is színrekerültek. 

A nyugateur ćpai íróktól is szép szammal mutatott be értékes m ű-
veket. Ben Jonson: »Volpone«-ját, Dickens-Taylor: »Házitücsök«-jét, B. 
Shaw-tól: »Az ördög cimborá«-ját és a »Warrenné mesterségét«-t, .T. B. 
Priestleytő l a »Váratlan vendég« -et, Moliére-t ől 3 vígjátékot (»George 
Dandin», »A kényesked ők«, »A botcsinálta. doktor«), Beaumarchais-tól a 
»Figaro házasságé« -t, Marcet Pagnol »Topáz« -át és egy XV. századbeli 
,smeretlen francia szerz5 komédiáját, a »Pathelin mester«-t. Egy olasz 
s szerepelt a m űsoron, Goldoni, egy holland szerz ő : Heyermanns Her-

mann, egy norvég: Ibsen, és egy modern amerikai színm űvet is bemuta-
tott a társulat: Gow és D'Usseau »Mélyek a gyökerek«-jét. 

A hetedik évi, idei m űsoron is többségükben régibb és újabb ma-
gyar szerzők szerepelnek, mint Hunyady Sándor »Pusztai szél« c. szin-
вйve, Zilahy Lajos »Zenebohócok« c. vígjátéka, Molnár Ferenc »J.áték a 
kastélyban« c. vígjátéka, Csepreghy Ferenc: »Pir оs bugyelláris« c. nép- 
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színműve, Komor Gyula »Aladár nem szamár« Q. gyermekaperettje, stb. 
Bogdánfi Sándor és Mamuzsich István vajdasági magyar szerz ő  egy-egy 
színműve is bemutatásra kerül. Egy korszer ű  horváti vígjátékot mutatott 
be már az idén az együttes D. Gervais-t ől. S most Krlezsa 1VTiroszláv 
nagy drámáj4t, a »Glembay-urak«,-at veszi munkába még a f őszezónban. 
A klasszikusakat Macchiavelli »Mandragórá«-ja és Shakespeare »Vízke-
reszt«-je, míg a modernebb nyugati irodalmat Strindberg » Júlia kisasz-
szony«-a képviseli az idei szezónban. 

Legnevezetesebb m űvészi sikerét Gorkij »A Zselyeznov-ház asszonya;> 
es Jonson » Volpor_e« cím ű  darabjával aratta a Magyar Együttes. Szép 
erkölcsi és művészi sikert ielentett az els ő  igazán hibátlan kiállításban 
hozott zenés darab, Em őd Tamás »Mézeskalács«-a is. De igen jelent ő s 
művészi lépés volt Nusics: »A megboldogult« , Gow és D'Usseau: »Mé-
'yek a gyökerek« és Eródy: »A tanítón ő« c. színműve is. 

Az együttesnek a hat év alatt legtöbbször játszott darabja Szigiigeti 
Ede »Csikós«- а. Móricz Zsigmond átdolgozásában. Eddig összesen 63 iz-
ben ment, mindig hatalmas közönség el ő tt, és még most is m űsoron van. 
Több mint 31.000 ember nézte meg eddig. Utána Móricz Zsigmond »Ludas 
Matyi«-ja jön, mely színművet 61-szer játszotta ez az együttes, közel 
30.00 néz ő  elő tt. A »Csikós« Szabadkán majd ötvenszer futott, míg a 
»Ludas Matyi« harmincötször és közönséget nevelt a színház többi el ő -
adásai számára is az új színházlátogató munkásrétegekb ő l és parasztné-
z őkből. Jelentős sikerrel játszották még a »Sári bíró«-t Móricz Zsigmond-
tól. Vidéki méretben hatalmas sikert hozott a »János vitéz« daljáték be-
mutatása, s szintén mérföldkövet jelentett a magyar színjátszás népszer ű-
sítése terén. Negyvennégyszer ment, de a közönség érdekl ősése mindig 
olyan ar бnyú volt, hogy elő re eladott házakkal folyt mindegyik el őadás. 
Csak a saját zenekar hiánya miatt nem ment százas szériában. (Most van 
a színháznak zenekerti, a »János vitéz« fölújítása valószín ű .) 

Általában mondható, hogy az eredeti magyar darabok bemutatása 
,jelentette a legszámottev őbb. sikereket, ami természetes is egy magyar 
színtársulat esetében. A hat év alatt legtöbb darabbal szerepl ő  szerz ćl 
mégis a szerb komédiaíró: Nusics Braniszláv volt. S ez nem valami 
megalkuvó műsorpolitika eredménye, hanem a közönség érdekl ődésének 
helyes fölismeréseként állt el ő . Szívesen látta a magyar közönség a ki-
tűnő  szerző  mulattatóan ostorozó vígját бkait.. Különösen három Nusics-
darab: »A képvisel ő«, »A miniszterné« és »A megboldogult« bemutatása 
jelentett érdemes m űvészi s nagy és tartós közönségsikert. Ezek közül is 
a Miniszterné futott legtöbbször (huszonnyolcszor ment). 

De föl kell sorolni még azokat a darabokat is, amelyeket több mint 
Hússzor mutatott be .a magyar társulat székhelyén és székhelyén kívül, 
mégha sokszor a vendégszerepléseken való könnyebb színrehozatal segí-
tette is el ő  egy-egy darab különösen számos el őadását. Ugyanis ezeknek 
a színműveknek látogatottsága a közönség érdekl ődését is megvilágítja. 
és egyúttal ai műsor-politika fejlesztéséhez is iránymutatóul szolgál. 

Józsa Horvát »Csak a vak nem látja« c. komédiája 5$-szor, Weigand 
József »Kéz a kézben« c. színm űve 54-szer, Goldoni »A hazug» c. komé-
diája 45-ször, Bakonyi Károly »János vitéz« c. daljátéka 44-szer, Drágó 
Gervais »Javithatatlanok« c. vigjátéka 38-szor, J. B. Priestley »Várat-
lan vendég« c. drámája 36-szor, Heyermanns Hermann »Remény« C. 
drámája 34-szer került a magyar m űsorban bemutatásra. Ezek a darabok 
az egy »János vitéz«-t kivéve, el őadásuk számának felenészét vagy még 
nagyobb hányadát is a társulat székhelyén kívüli vendégszereplések al-
kalmával érték el. 

225  



Van egy sereg darab azonban, melyeket alig néhányszor játszott a 
magyar társulat szekhelyén kívül s mégis igen szépszámú el őadást értek 
meg. Em őd Tamás »Mézeskalács« c. daljátéka 33-szor, Gow és D'Ússeau 
»Mélyek a gyökerek«- c. drámája 31-szer, Bródy Sándor »A tanítón ő « C. 

drámája 28-szor, Dickens-T. Taylor »A házitücsök« c. drámája 27-szer, 
Gorkij Maxim »A Zselyeznov-ház asszonya« c. drámája 23-szor, B. Shaw 
»Warrenné mestersége« c. szatirikus színm űve 23-szor, Beaumarchais 
»Figaro házassága« c. komédiája 23-szor ment aránylag rövid id ő  alatt 
a magyar társulat m űsorán, s túlnyomórészt a székhelyen tartott el őadá-
sok adták ezt az eredményszámot. Még Ibsen nehéz drámája,: a »Kísér-
tetek« is 21-szer futotta magyar társulati el őadásainak sorozatában. 

A műsorpolitika sorozat-eredményeinek ismertetése is rávilágít a 
színház nevel ő  szerepére, az el őadások látogatottságának statisztikai föl-
mérése viszont igazolhatja az intézménynek a tömegekre gyakorolt ha-
tás-át. De egy más, nagyon érdekes tény világítja meg legjobban a szín-
ház nevelő  szerepét. Szuboticán, ahol szerb és horvát, valamint magyar 
nyelven egyaránt rendszeres színházi el őadások, folynak egy színházépü-
lethen, a közönség mindkét nyelv ű  rétege élesebb elválasztódás nélkül 
ott található mnidkét nyelv ű  előadásokon. A szlávnyelv ű  el őadásokon 
nem ritka egymás között magyarul beszél ő  egész csoportokat megfigyelni. 
S ugyancsak ьl ez a magyarnyelv ű  el őadásakna is, ahol csoportokban ta 
láthatni szerb és horvát. anyanyelv ű  látogatókat is. (A Horvát Dráma 
rnűs arán szerepeltek magyar operettek is.) 

* 
Föltehetjük a kérdést, hogy még rnilyen darabokat kellene a Ma-

gyar Együttesnek játszania? A tapasztalat szerint minél több magyar 
darabot kell műsarán tartania, mert egyrészt. ezen nevel ődik föl az új 
magyar színészgeneráció, másrészt ezek a darabok vonzzák legjobban a 
közönséget is, s végeredményben egy vezet ő  magyar társulatnak ez a 
szerepe és föladata. F ő leg a klassziku_•. magyar színm űveket kellene elő-
keresni és fölfrissítve színrehazni, hogy a gazdag magyar kultúröröksé-
get átadjuk művelődő  ifjúságunknak, hogy a szocialista kultúrálódás 
alapját megvethessük. Gondolunk a XVI. és XVII. századbeli, a magyar 
hitvitázó korszak idejebeli drámákra és a kés őbbi barokkorszakbeli 
iskoladrámákra is, stb., stb. Ehhez azonban a Vajdaságban kiszélesített 
és megnevelt közönség még jobban megnövelt és kifejlesztett színigárda 
és egy már erősen kívánatos sziniiskola fölállítása is szükséges, valamint 
a vajdasági magyar írók érdemesebbjeinek közrem űködése, az átértékel ő  
munka rendszeresebbé és fokozottabbá tételére. Mindenekel ő tt Persze a 
legnagyobb magyar klasszikus tragédiára kilenc anyagilag is fölkészül-
nie a társulatnak, hogy bemutathassa Katona József »Bánk bán«-ját. A 
kiállításbeli nehézségek miatt halasztgatják jóideje. 

A külföldiek közül is jónéhány szerz ő  közeli bemutatása sürget ő  föl-
adat. Hauptmannt., Schillert kellene m űsorba iktatni: Már tervbe vette 
a magyar társulat az »l-ormány ёs szerelem« színrehozatalát, de néhány 
vajdasági színház. megel őzte. Remek magyar fordítsokban megvan egy 
sereg Raman Rolland-színm ű , ezekből is elő  kellene venni valamit. f ✓s 
a klasszikus oroszokból, a testvéri jugoszláv népek még nem játszott 
szerző ibő l ... Sok, nagyon soka föladata a társulatnak de születnek mel-
lette kisebb új magyar színházak Vajdaságban; együttesen talán majd_ 
többet adhatnak egyre n -iohábban művel ő dő  közönségürnknek. 
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A magyar társulat színjátszó er őinek fejlesztésében dönt ően műkö-
dött közre három rendez ő : Garat' Béla, Pataki László ёs Sántha Sándor, 
akik tudásuk, tapasztalatuk, tehetségük javát a színészek kiképzésére for-
dították. 

Az utánpótlás a Magyar Drámai Együttes m űködésének még mindig 
egyik legégetőbb kérdése. Az idei évben egy két "eves tanfolyam megin-
dítására anyagi lehet őség nyílott, megvolt az oktató-káder is, azonban 
a növendékek kis létszarra miatt el kellett halasztania tanfolyam meg-
nyitását. Még nagyobb arányú szervez őmunkára van szükség, hogy a kell ő  
létszámot, tehetségesnek ígérkez ő  ifjakból összetoborozzuk, mivel a szín-
háznak nem áll módjában ösztöndíjakat is adni. Talán a vajdasági Ma-
gyar Kultúrtanács külön fölhívása is sokat segíthetne ebben a dolog-
ban. De az is kell, hogy a némi színpadi gyakorlattal rendelkez ő  műked-
vel ő-színjátszók ne higgyék, hogy néhány megtapsolt szerep után már 
minden fontosat megszereztek a színjátszói munkához, hiszen amat őr-
szinpadokon ez nem is lehetséges teljes mértékben. S akarjanak tanulni. 
hogy sorа ikból is pötolhassuk még nem elég számos színészseregünket. 

LATÁ.K ISTZтAN  
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